
Форма оцінювання уповноваженого з питань запобігання та виявлення 
корупції за результатами роботи у 2020 році
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Інформація про антикорупційного уповноваженого та організацію його діяльності із запобігання та 
виявлення корупції

1. Яка штатна чисельність працівників організації? 38

2. В якій організаційній формі утворений антикорупційний 
уповноважений?

Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції, що суміщає цю діяльність 
з іншою посадою;
- інше, зазначте, яка саме - начальник 
виробничого відділу;

3. Яка чисельність уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції організації

Штатна чисельність працівників уповноваженого підрозділу 
(особи) з питань запобігання та виявлення корупції 0

Фактична чисельність працівників уповноваженого підрозділу 
(особи) з питань запобігання та виявлення корупції 1

4. Які види інформації, що стосується запобігання та виявлення 
корупції в організації, висвітлено на її офіційному веб-сайті?

Інформація про утворені в організації 
регулярні та внутрішні канали для 
повідомлення про корупційні та пов’язані з 
корупцією правопорушення - 
http://petc.poltava.ua/corruption; 
Посилання на матеріали з питань запобігання 
та виявлення корупції НАЗК та інших 
організацій - http://petc.poltava.ua/corruption; 

5. Чи було організовано антикорупційним уповноваженим 
навчання з питань запобігання та виявлення корупції для 
працівників своєї організації у 2020 році?

Так, антикорупційний уповноважений 
проводив навчання з питань запобігання та 
виявлення корупції для працівників організації

6. Які тематичні напрями охоплені навчальними заходами, що 
проведені антикорупційним уповноваженим для працівників 
організації протягом 2020 року?

Оцінка корупційних ризиків (управління 
корупційними ризиками); 
Декларування та інші вимоги фінансового 
контролю; 
Ознайомлення з механізмами повідомлення 
про можливі факти корупційних 
правопорушень в органі та захисту 
викривачів; 
Дотримання вимог етичної поведінки і 
доброчесності; 

7. Скільки працівників організації відвідали внутрішні навчання 
антикорупційного уповноваженого з питань запобігання та 
виявлення корупції протягом 2020 року?

38

8. Чи застосовував антикорупційний уповноважений форми 
контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчання 
працівників організації з питань запобігання та виявлення корупції 
протягом 2020 року?

Не застосовуються форми контролю засвоєння 
отриманих знань; 

9. Чи забезпечував антикорупційний уповноважений надання 
консультаційної допомоги працівникам організації з питань 
дотримання вимог антикорупційного законодавства протягом 2020 
року?

Консультаційна допомога надається 
телефоном; 

10. Скільком працівникам організації антикорупційний 
уповноважений надав консультації з питань дотримання вимог 
антикорупційного законодавства протягом 2020 року?

0



11. За якими напрямами у 2020 році антикорупційний 
уповноважений розробив та довів до відома працівників організації 
методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного 
законодавства (настанови, пам’ятки, алгоритми, інфографіки 
тощо)?

Не розроблялись методичні матеріали 
протягом звітного періоду; 

12. Чи було організовано антикорупційним уповноваженим 
проведення заходів внутрішньої взаємодії (робочих нарад, 
зустрічей та тощо з уповноваженими підвідомчих державних 
підприємств, установ та організацій щодо запобігання корупції) 
протягом 2020 року?

Ні

13. Чи було організовано заходи для зовнішньої взаємодії з 
уповноваженими інших непідпорядкованих суб'єктів та/або взято 
участь у заходах, організованих іншими непідпорядкованими 
суб'єктами (або спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері 
запобігання корупції), протягом 2020 року?

Ні, такі заходи взаємодії не проводились

14. Чи здійснював антикорупційний уповноважений контроль за 
направленням управлінням персоналу (кадровою службою) 
документа про накладення дисциплінарного стягнення на 
працівника, який вчинив корупційне або пов’язане з корупцією 
правопорушення, для внесення Національним агентством 
відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом 
2020 року?

Ні, не здійснював

Діяльність уповноваженого з управління корупційними ризиками

15. Чи мала організація антикорупційну програму або інший 
локальний документ (для організацій, на яких не покладено 
обов’язку затверджувати антикорупційні програми) протягом 2020 
року?

Ні

16. Які вимірювані результати уповноваженого з усунення ідентифікованих корупційних ризиків у 2020 році?

Загальна кількість усіх запланованих заходів з усунення 
корупційних ризиків на 2020 рік

Кількість запланованих строкових заходів з усунення внутрішніх 
корупційних ризиків на 2020 рік

Кількість виконаних строкових заходів з усунення внутрішніх 
корупційних ризиків із числа тих, які були заплановані на 2020 рік

17. Чи здійснював антикорупційний уповноважений моніторинг 
(або інші форми контролю) виконання Антикорупційної програми 
організації (або іншого локального акта, що визначав роботу з 
корупційними ризиками) протягом 2020 року?

18. Як антикорупційний уповноважений здійснював моніторинг 
(або інші форми контролю) виконання заходів з усунення 
внутрішніх корупційних ризиків, визначених чинною 
Антикорупційною програмою або іншим локальним актом, 
протягом 2020 року?

19. Які акти організації були предметом візування 
антикорупційним уповноваженим у 2020 році?

Не здійснював візування жодного з 
локального акта; 

20. Чи здійснював антикорупційний уповноважений перевірку 
контрагентів організації у 2020 році?

Не використовував механізм перевірки 
контрагентів

Робота уповноваженого у напрямі запобігання конфлікту інтересів та інших обмежень і заборон

21. Скільки випадків конфлікту інтересів виявив антикорупційний уповноважений у 2020 році?

Скільки повідомлень про потенційний конфлікт інтересів 
надійшло керівнику від працівника організації 0



Скільки випадків потенційного конфлікту інтересів 
антикорупційний уповноважений виявив самостійно 0

Скільки випадків вчинення дій в умовах реального конфлікту 
інтересів було виявлено 0

22. Які способи виявлення конфлікту інтересів антикорупційний 
уповноважений використовував у 2020 році? Опитував працівників організації; 

23. Як антикорупційний уповноважений реагував протягом 2020 року на виявления фактів конфлікту інтересів?

Кількість фактів конфлікту інтересів, які було самостійно 
врегульовано працівником (шляхом позбавлення працівником 
приватного інтересу із наданням підтверджуючих документів) 
(частина 2 статті 29 Закону України "Про запобігання корупції") 
або перестали існувати обставини, які зумовлювали існування 
конфлікту інтересів

0

Кількість фактів конфлікту інтересів, які було врегульовано 
заходами зовнішнього врегулювання за сприяння 
уповноваженого (частина 1 статті 29 Закону України "Про 
запобігання корупції")

0

Кількість направлених повідомлень до Національного агентства 
або Національної поліції про виявлений факт вчинення дій та 
прийняття рішення працівником організації в умовах реального 
конфлікту інтересів

0

24. Скільки випадків порушення працівниками організації обмеження спільної роботи близьких осіб виявив 
антикорупційний уповноважений упродовж 2020 року?

Кількість виявлених фактів порушення обмеження спільної 
роботи близьких осіб 0

Кількість фактів їх врегулювання шляхом переведення особи 
(абзац 2 частина 2 статті 27 Закону України "Про запобігання 
корупції")

0

Кількість фактів їх врегулювання шляхом звільнення особи 
(абзац 3 частина 2 статті 27 "Про запобігання корупції") 0

25. Скільки антикорупційним уповноваженим у 2020 році було виявлено фактів порушення обмеження щодо 
отримання подарунків та поводження з ними?

Кількість виявлених фактів порушення обмеження щодо 
заборони отримання подарунків та поводження з ними 0

Кількість складених актів про виявлення майна відповідно до 
абз.2 ч.2 статті 24 Закону України «Про запобігання корупції» 0

Кількість направлених повідомлень до Національного агентства 
або Національної поліції за виявленими фактами такого 
порушення

0

26. Скільки фактів порушення працівниками організації обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності виявив антикорупційний уповноважений у 2020 році?

Кількість виявлених фактів порушення обмеження щодо 
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 0

Кількість направлених повідомлень про такі факти до спеціально 
уповноважених у сфері протидії корупції органів 0

27. Які способи контролю за дотриманням працівниками 
організації інших обмежень та заборон, визначених Законом 
України "Про запобігання корупції", використовував 
антикорупційний уповноважений у 2020 році?

Опитував працівників організації; 
Аналізував під час моніторингу декларацій 
працівників організації; 

Організація уповноваженим дотримання вимог фінансового контролю



28. Які вимірювані результати з проведення перевірки своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування 
організації у 2020 році?

Кількість суб'єктів декларування організації 10

Кількість виявлених випадків неподання чи несвоєчасного 
подання електронних декларацій суб'єктами декларування 
організації

0

Кількість направлених до Національного агентства повідомлень 
про факти неподання чи несвоєчасного подання електронних 
декларацій суб'єктами декларування організації

0

29. Чи забезпечував антикорупційний уповноважений отримання 
актуальної інформації від служби управління персоналом про 
працівників для здійснення обліку суб'єктів декларування 
організації протягом 2020 року?

Так, за домовленістю

30. Які заходи вживались антикорупційним уповноваженим 
протягом 2020 року для забезпечення дотримання вимог 
фінансового контролю в організації?

Організовано та проведено навчання 
працівників організації з питань дотримання 
вимог фінансового контролю; 
Надано консультації щоодо заповнення 
декларацій; 

31. Оберіть з переліку заходи, які вживав антикорупційний 
уповноважений протягом 2020 року для забезпечення подання 
декларацій після звільнення особами, які припинили діяльність з 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
протягом 2019 року?

Не вживались заходи із забезпечення 
дотримання вимог фінансового контролю 
звільненими особами; 

Організація роботи уповноваженого з повідомленнями про можливе вчинення корупційного або пов’язаного 
з корупцією правопорушення та викривачами

32. Скільки повідомлень щодо можливого вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення 
надійшло на розгляд антикорупційному уповноваженому залежно від типів каналів зв'язку протягом 2020 року?

Регулярними 0

Внутрішніми 0

Зовнішніми 0

33. Скільки повідомлень від викривачів надійшло на розгляд антикорупційному уповноваженому залежно від типів 
каналів зв’язку протягом 2020 року?

Регулярними 0

Внутрішніми 0

Зовнішніми 0

34. Стосовно скількох викривачів протягом 2020 року 
антикорупційний уповноважений вжив заходів щодо захисту їхніх 
прав відповідно до вимог Закону України "Про запобігання 
корупції" протягом 2020 року?

0

35. Скільки працівників організації було притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або 
пов'язаного з корупцією правопорушення у 2020 році?

0

36. Чи було забезпечено функціонування внутрішніх каналів 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 
запобігання корупції» в організації протягом 2020 року?

Зазначено телефон анонімної гарячої лінії для 
повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов'язаних з корупцією правопорушень - 
http://petc.poltava.ua/corruption; 
Зазначено електронну поштову скриньку для 
повідомлення про корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення - 
http://petc.poltava.ua/corruption; 



37. Чи було забезпечено функціонування регулярних каналів 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про 
запобігання корупції" в організації протягом 2020 року?

Зазначено електронну поштову скриньку для 
повідомлення про корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення - 
http://petc.poltava.ua/corruption; 

38. Чи було визначено в організації окрему особу, відповідальну за 
реалізацію повноважень із захисту викривачів, у 2020 році? Ні

39. Яких заходів вживав антикорупційний уповноважений для 
забезпечення прийняття та розгляду повідомлень про можливі 
факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень 
протягом 2020 року?

Забезпечено функціонування каналів для 
повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону України "Про 
запобігання корупції"; 
Проводились навчання щодо порядку 
повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону України "Про 
запобігання корупції"; 

40. Які заходи вживались антикорупційним уповноваженим 
протягом 2020 року для забезпечення заохоченння до викривання 
в організації?

Проводились просвітницька робота та/або 
комунікаційні кампанії з питань заохочення до 
викривання; 


